
Referat af lokalrådsmøde 27. november 2013

Til stede: Lone, Erling, Lindvig, Jens Karl, Torben, Eddie, Kim
Afbud: Carsten

1.  Velkommen til Lone Jaszczak

Som førstesuppleant indtræder Lone i lokalrådet i stedet for Erling.

Konstituering

Erling blev rost for sit arbejde som formand.

Lone oplyste, at hun pga sit arbejde hos kommunen ikke vil være formand

    eller være i udvalgene for byfornyelse eller natur & fritid.

Indtil næste årsmøde til i marts vil Torben være fungerende formand.

Kim lovede at stå for indkaldelse til møder, e-mail kontakt osv.

Erling tjekker CVR-registreringerne.

Eddie tjekker forhold til tilskudsgiver i form af Naturstyrelsen.

Torben pointerede, at han ikke kan stå som registreret med lokalrådets

   CVR-nummer.

Nye personer til lokalrådet kontaktes inden årsforsamling.

Erlings mappe + filer på usb-stick blev overleveret til hhv Torben og Kim

2.  Godkendelse af seneste referat

Ingen bemærkninger til seneste referat.

3.  Nyt fra udvalgene

Natur & fritid

Planetsti bliver færdig til byfest

    Evt. arrangement med fhv. astronom Hans Kjeldsen, Engesvang.

Natursti

    Åbning afventer græsbelægningens etablering - sidst i marts næste år.

    Økonomi og likviditet er ok - Entreprenørgården afventer betalingen.

    Regnskabet skal afsluttes i 2013 - Eddie har styr på det.

    Den Jyske Sparekasses Bording-Fond har sponsoreret 20 tkr. til bænke

    og 20 tkr. til planetsti.

Lokalplan 225

    Der har været holdt møde med rideklubben, Trine Upperup + 20 personer

    inkl. repræsentanter for hund, hest, bold og cykel.
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    Rideklubben er blevet tilbudt at overtage bygninger som selvejende

    institution, hvilket de overvejer - økonomi, miljøkrav fra 2020.

    Midlertidig vej til cykelbane er etableret, men den er ikke brugbar.

    Permanent vej med grusbelægning ønskes. Vejen skal fungere som

    anlægsvej, redningsvej, brugsvej. Kommunen indkaldes til besigtelse.

Skulpturen Strålen

    Forsikring og ejerskab skal undersøges - Lindvig spørger kommunen om

    råd/hjælp.

    Det undersøges, om glasset er sat helt på plads + faste møtrikker.

Genslyngning Bodholt Bæk og Bording Å

    Småting mangler - forventer start forår 2014.

Trafik

Torben kontakter Carsten for status.

Engesvang lokalråd har arbejdet med hel-bomme ved jernbane.

    Samarbejde herom etableres.

    Skolen, politik og kommune har besigtiget.

Uvis hvordan status er på byport og fortov Klocksvej.

Byudvikling

Bording Nord

    Udbud feb 2014 - overtagelse aug 2014

4.   Aktuelt fra "Visionsgruppen"

Borgermøde tirsdag den 3/12

Henriks Engedals indsats mangles pga sygdom.

Jeanette indleder - Visionsgruppen/Lokalråd supplerer. Erling undersøger

    emner. Forslag til emner:

    - Bording United?

    - Lokalrådet - koordinerende rolle

    - Lokalrådets arbejde / udvalg

Erling deltager i møde med Jeanette torsdag den 28/11 og sender 

    info herom til lokalrådet på mail.

Fotografering lørdag 7/12

    Jeanette er tovholder

    Kan det gennemføres? I så fald skal reklameindsatsen intensiveres.
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5. Eventuelt 

Intet noteret.

Næste møde

Ikke fastsat. Enten hasteindkaldt af Erling eller efter nytår - Kim indkalder.

Kim Rune Christensen
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